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  )تاريخ السجل التجاري (2005 إبريل 19للفترة من 
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 -2-  نسخة نهائية

  
  تقرير مجلس اإلدارة

  
  حضرات السادة المساهمين 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته
ارة بنك البالد أن يتقدم بتقريره األول عن أنشطة وأعمال البنك والقوائم المالية للفترة من يسر مجلس إد

  .م2005 ديسمبر 31حتى ) تاريخ السجل التجاري(م 2005 ابريل 19
 العديد من التحديات حيث آان البنك في سباق مع الزمن لسرعة االنتهاء من المشاريع 2005لقد شهد عام 

  :خول السوق والتي يمكن اإلشارة إليها بشكل موجز على النحو التاليالتأسيسية وسرعة د
  

  :التأسيس واالآتتاب

 رمضان 21م بتاريخ / 48تم تأسيس بنك  البالد، آشرآة سعودية مساهمة، بموجب المرسوم الملكي ـ 
  . مليار ريال3هـ برأس مال 1425

 ، وبلغ عدد 1426ية خالل شهر محرم  اآتتاب في المملكة العربية السعودةأآبر عمليشهد البنك ـ 
 . مليار ريال7.7 مليون مكتتب ، قيمة االآتتاب مبلغ  8.8المكتتبين 

هـ تشكيل 1426 ربيع األول 7عقدت الجمعية العمومية التأسيسية  للبنك واعتمدت بجلستها بتاريخ ـ 
 . والهيئة الشرعيةمجلس اإلدارة

  
  :إستراتيجية البنك

منطلق األول لتأسيسه في تطبيق رؤيته اإلستراتيجية التي تعتبر العميل هو محور وشرع البنك منذ اليوم 
جميع التوجهات والخطط والقرارات اإلستراتيجية للبنك وتهدف إلى ترسيخ عالقة الشراآة معه على 

يلة  بالضوابط الشرعية آسمة أساسية للبنك ، وتطبيق قيمنا األساسية األصما اللتزافي إطارالمدى الطويل 
المرتكزة على خدمة العميل والتصميم المبتكر للعمل وتعدد السمات التجارية واألداء التشغيلي المتميز 

  . ومرونة التنظيم
  

  :الهيئة الشرعية

الضوابط الشرعية للمنتجات مجموعة قامت الهيئة الشرعية المكونة من أربعة أعضاء بوضع وإجازة 
دراسة وإجازة مجموعة من العقود الالزمة لعمل البنك ، ء، وآذلك  التي تم طرحها للعمالواألعمال البنكية

  . آما قامت بمراجعة إجراءات األنظمة اآللية للتأآد من مطابقتها للضوابط الشرعية
  

  
  :خدمة عمالء مؤسسي بنك البالد خالل الفترة االنتقاليةمراآز 

الد خالل الفترة االنتقالية منذ صدور لضمان استمرارية تقديم الخدمات البنكية لعمالء مؤسسي بنك الب
 في المدن الرئيسية  مرآز11 ترخيص بنك البالد  وحتى تاريخ االفتتاح الرسمي ، قام البنك بتجهيز عدد

وقد تم من خالل هذه المراآز إقفال الحسابات السابقة بشرآات . بالمملكة لخدمة هؤالء العمالء 
 جديدة لهم ببنك البالد ومن ثم بدأ البنك في تقديم الخدمات وإنشاء عالقات وحسابات ومؤسسات الصرافة 

بعد افتتاحها " البالد"البنكية الرئيسية لهم من خالل تلك المراآز حتى تم تحويل تلك الحسابات لفروع 
 .ومن ثم أقفال مراآز الخدمة المؤقتة

  
  



 -3-  نسخة نهائية

  :سرعة الدخول في السوق
اسية حيث تم افتتاح الفرع األول لسمة البنك األساسية لقد استطاع بنك البالد الدخول للسوق في فترة قي

م أي بعد نصف شهر تقريبا من 2005 مايو 5لخدمة عمالء البنك من األفراد والشرآات في " البالد"
للخدمات البنكية " انجاز"آذلك تم افتتاح الفرع األول من فروع السمة الثانية للبنك . تاريخ السجل التجاري
  م2005هر ابريل والتحويالت خالل ش

  
  :فروعالشبكة 

 باإلضافة  فرعا 99  حتى تاريخهحتى وصل عددهاشبكة فروع  البالد وانجاز فتتاح ال البنك توالت جهود
 وقد روعي في تصميم واختيار مواقع . موزعة على المدن الرئيسية بالمملكة قسما نسائيا15إلى عدد 

ه لخدمة مختلف شرائح العمالء، آما روعي االنتشار وتطوير شبكة فروع البنك التصميم المبتكر الموج
  .المدروس لسرعة إبراز سمات البنك التجارية والتوازن في تغطية مختلف مناطق المملكة

   
  :القنوات االلكترونية

 جهازا 78ـ تم بنجاح تشغيل خدمة الصرف اآللي للبنك، وبلغ عدد أجهزة صراف البالد حتى تاريخه 
  .لمواقع العامةموزعة بين الفروع وا

  .ـ تم تأسيس وتشغيل هاتف البالد المصرفي على مستوى عال من التدريب والخبرة
ـ تم االنتهاء من تجهيز األنظمة اآللية لتشغيل أنظمة خدمات البالد نت والبالد تداول وخدمات الهاتف 

  .اآللي والتي سيتم إطالقها قريبا بعد اآتمال االختبارات النهائية
  
   والخدمات البنكية المنتجات  
  

  :تم طرح جميع المنتجات البنكية األساسية التالية
منتجات المزن، والمنهل، والروافد لتلبية احتياجات شرائح العمالء الرجال ، : ـ الحسابات الجارية

  .ومنتجات الدانة و الدرة واللؤلؤة لتلبية شرائح العميالت
  . ة وغرف وصاالت تداول األسهم بالفروعـ خدمات تداول األسهم من خالل الوحدة المرآزي

  .  البيع اآلجل والمشارآة االعتمادات والضمانات: ـ منتجات تمويل الشرآات 
" السيف"لالستثمار في األسهم المحلية ، وصندوق "  أصايل"صندوق : ـ الصناديق االستثمارية 

. السلع المباحة عن طريق المرابحةلالستثمار في بيع وشراء " المرابح"لالستثمار في األسهم الكويتية و
آما تم طرح المنتجات االستثمارية التي تناسب شرائح آبار العمالء مثل الوآالة بأجر والصناديق 

  .االستثمارية الخاصة
  .ـ منتجات التمويل الشخصي مثل البطاقات االئتمانية وتقسيط السيارات

  ـ الحواالت الخارجية والشيكات" سريع"نظام التحويالت الداخلية : ـ منتجات التحويالت 
  

  : اآللية والتجهيزاتأنظمة التقنية
 البنكية والفنية من لتحقيق مجموعة من المزايا األساسية  أحدث أنظمة التقنية المصرفيةق اختيار وتطبيتم

عل بينها تحقيق األداء التشغيلي المتميز وفق أولويات خدمة العميل وسرعة الدخول للسوق الذي تحقق بالف
. بنجاح خالل فترة زمنية قياسية، وتعظيم استخدام الموارد الخارجية وتقليل المخاطر ومنع األخطاء 

 للتوسع الستيعاب االحتياجات وآان أهم ما يميز األنظمة المختارة تكامل وترابط تلك األنظمة وقابليتها
    .داء التشغيليالمستقبلية  واستخدام تقنية االنترنت لسهولة ربط الفروع ولتعظيم األ
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  :العالقات مع البنوك المحلية والدولية
تم إنشاء حسابات مع البنوك المحلية وشبكة واسعة من بنوك المراسلين في العديد من دول العالم حيث بلغ 

  .  دولة، باإلضافة إلى دول منطقة اليورو األوروبية24  بنكا تنتمي إلى عدد 48عدد البنوك المراسلة 
  

  :لتنظيمي والموارد البشريةالهيكل ا
ـ تم بناء الهيكل التنظيمي للبنك بما يضمن ترجمة رؤية البنك في خدمة العميل في أرض الواقع، ـ تم 

استقطاب نخبة متميزة من الخبرات البنكية الوطنية لتدعيم مجموعات وقطاعات البنك والتي تتمتع بدرجة 
وقد بلغ عدد الموظفين بالبنك حتى .  اإلستراتيجية للبنكعالية من االنسجام والتوافق نحو تطبيق الرؤية

 موظفا من شرآات ومؤسسات الصرافة 651، منهم  % 75 موظفا وموظفة بنسبة سعودة 1274تاريخه 
  .والباقي من البنوك والشرآات المحلية وحديثي التخرج

 .ى تاريخه فرصة تدريبية حت2820ـ تم تنفيذ برامج التدريب التأهيلية شارك فيها نحو 



 -5-  نسخة نهائية

  
  بنك البالد

  )شركة مسامهة سعودية(

  قائمة املركز املايل
      2005 ديسمرب 31ما يف ك

  
  بآالف الرياالت     بآالف الرياالت          
  السعوديـــة     السعوديـــة    إيضاح      
  :وجوداتملا

 1,284,560          3   نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي
  109,158          4   املطلوبات من البنوك

  
  االستثمارات

  3,508,796      مراحبة  
  1,696,214      بيع آجل  
224111,       شاركة      م
    

  5,316,234          5   إمجايل االستثمارات
  

  373,714          6   املوجودات الثابتة، صايف
    38726,          7   موجودات أخرى 

  
   053,1107,            إمجايل املوجودات

  
  :طلوبات وحقوق املسامهنيملا
  طلوباتامل

  3,915,450          8    ودائع العمالء
    280295,          9    مطلوبات أخرى

  
   730,2104,            إمجايل املطلوبات
  حقوق املسامهني

  3,000,000    10  رأس املال
    )5852,(  10  رأس املال غري املخصص

 2,997,415          رأس املال املدفوع
    )09298,(          )خسائر مرحلة(
  

323,8992,            مهنيمجايل حقوق املسا    إ
  

   053,1107,            إمجايل املطلوبات وحقوق املسامهني
  

م 1ترب اإليضاحات املرفقة من رقم تع   رق   جزءاً ال يتجزأ من القوائم املالية26 اىل 
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  بنك البالد

  )شركة مسامهة سعودية(

  قائمة العمليات
      2005رب  ديسم31حىت ) تاريخ السجل التجاري (2005 إبريل 19للفترة من 

  
  بآالف الرياالت          

  السعوديـــة                 إيضاح          
  :الدخل

  دخل االستثمارات
 94,940        مراحبة

    14,311      بيع آجل
              

  
  109,251      إمجايل دخل االستثمارات

  
  44,861    12   صايف أتعاب اخلدمات املصرفية

    3769,      صايف مكاسب حتويل عمالت أجنبية
  

    488163,       دخل العملياتإمجايل
  

  :املصاريف
 104,561     رواتب ومزايا املوظفني

  24,240      إجيارات ومصاريف املباين
  8,727    6  استهالك

    18444,      مصاريف عمومية وإدارية أخرى
   712181,     إمجايل مصاريف العمليات

  
  79,868   13                     ، صايفمصاريف ما قبل التشغيل

  
    )09298, (    يف اخلسارةصا
  

    )1.64 (  14  )بالريال السعودي(خسارة السهم 
  

م 1ترب اإليضاحات املرفقة من رقم تع   رق   جزءاً ال يتجزأ من القوائم املالية26 اىل 
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  بنك البالد
  )شركة مسامهة سعودية(

  قائمة التغريات يف حقوق املسامهني
      2005 ديسمرب 31حىت ) يتاريخ السجل التجار (2005 إبريل 19للفترة من 

  
    بآالف الرياالت السعودية    
  رأس املـال          
   إلمجالـــيا    خسائر مرحلة    غري املخصص     أس املــالر  إيضاح  

  رأ  2,997,415      -            )2,585(    3,000,000  10   س املال
    )09298,(    )09298,(    -           -           صايف اخلسارة للفترة

  
   323,8992,      )09298,(    )5852,(    00,0003,    2005 ديسمرب 31 لرصيد كما يفا

  

     جزءاً ال يتجزأ من القوائم املالية26 اىل رقم 1ترب اإليضاحات املرفقة من رقم تع
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  بنك البالد
  )شركة مسامهة سعودية(

  قائمة التدفقات النقدية
      2005 ديسمرب 31حىت ) تاريخ السجل التجاري (2005 إبريل 19للفترة من 

  
  بآالف الرياالت          
  السعوديـــة    إيضاح      
  :دفقات النقدية من األنشطة التشغيليةتلا

  )98,092(    صايف اخلسارة
  التعديالت لتسوية صايف اخلسارة إىل صايف النقدية املستخدمة

  :  يف األنشطة التشغيلية
    8,727      استهالك

  
  :صايف الزيادة يف املوجودات التشغيلية

  )166،182(  3   امية لدى مؤسسة النقد العريب السعوديوديعة نظ
)5,316,234(    االستثمارات

    
    )26,387(    موجودات أخرى

  
  :صايف الزيادة يف املطلوبات التشغيلية

  3,915,450      ودائع العمالء
    280295,      مطلوبات أخرى

  
)438,3871, (    صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة التشغيلية

    
  

  :التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
    )441382,(    شراء موجودات ثابتة

  
    )441382, (    صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة االستثمارية

  
  :األنشطة التمويلية

   415,9972,      مسامهات رأس املال احملصلة
  

   415,9972,      صايف التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  

   536,2271,    16   النقد وما مياثله يف اية الفترة
  
  

م 1ترب اإليضاحات املرفقة من رقم تع     رق   جزءاً ال يتجزأ من القوائم املالية26 اىل 
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  بنك البالد
  )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية
      2005 ديسمرب 31حىت ) تاريخ السجل التجاري (2005 إبريل 19للفترة من 

  
  عـام  -  1
  

  التأسيس والعمل  -أ  

 مبوجب املرسوم ومت ترخيصه") البنك ("شركة سعودية مسامهةوهو تأسس بنك البالد 
وفقاً ، )م2004 نوفمرب 4املوافق (هـ 1425 رمضان 21 وتاريخ 48/امللكي رقم م

 نوفمرب 1املوافق (هـ 1425 رمضان 18وتاريخ ) 258(لقرار جملس الوزراء رقم 
الصادر ) 1010208295( ويعمل البنك مبوجب السجل التجاري رقم ).م2004
 وعنوان املركز الرئيسي )م2005 ابريل 19املوافق (هـ 1426 ربيع األول 10بتاريخ 

  :للبنك هو كما يلي

  بنك البالد
  11411الرياض  - 140ب   ص

  اململكة العربية السعودية

 األخرى ألنشطةرفية واالستثمارية وام مجيع اخلدمات املصـتتمثل أغراض البنك بتقدي
 .حكام نظام مراقبة البنوكوفقاً أللبنك ول النظام األساسي يف ه منصوص عليحسب ما هو

 مركز صرافة 60 فرع بنكي و 21ويقوم البنك بتقديـم تلك اخلدمات من خالل 
  .وحواالت يف اململكة العربية السعودية

  
  اهليئة الشرعية  -  ب

  .بتها وموافقتهاالضمان خضوع أعماله لرق، ") اهليئة الشرعية("رعية  هيئة ش،لبنكأنشأ ا
 

  فترة القوائم املالية   -ج 
نصت املادة التاسعة من عقد التأسيس واملادة االربعون من النظام االساسي للبنك على ان 

على ان ،  من كل عام ميالدي ديسمرب31نتهي يف ت يناير و1بدأ من للبنك ت املالية السنة
سنة املالية االوىل تبدأ من تاريخ السجل التجاري وتنتهي بنهاية شهر ديسمرب من العام ال

اال انه وبناًء على توجيهات اجلهات اإلشرافية ، فقد مت اعداد ). 2006أي عام (التايل 
 31اىل ) تاريخ السجل التجاري( 2005 ابريل 19من لتغطي الفترة املالية هذه القوائم 

  ").الفترة"ليها فيما بعد بـ إار يش (2005ديسمرب 
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  بنك البالد
  )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية
      2005 ديسمرب 31حىت ) تاريخ السجل التجاري (2005 إبريل 19للفترة من 

  
  خص ألهم السياسات احملاسبيةلم  -  2
  

  :لقوائم املاليةفيما يلي بيانا بأهم السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد هذه ا
  

  أسس العرض  - أ 

يتبع البنك يف إعداد القوائم املالية معايري احملاسبة للمؤسسات املالية الصادرة عن مؤسسة 
 املالية هكما يعد البنك قوائم. النقد العريب السعودي واملعايري الدولية اخلاصة بالتقارير املالية

  . يف اململكة العربية السعوديةلسعوديلتتماشى مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات ا

 املعدلة إلظهار القيمة العادلة لالستثمارات تعد القوائم املالية وفقاً ملبدأ التكلفة التارخيية
  .املتاحة للبيع واالستثمارات احملتفظ ا بالقيمة العادلة خالل قائمة الدخل

املالية وتعديالت لبعض معايري مت إصدار بعض املعايري الدولية اجلديدة اخلاصة بالتقارير 
احملاسبة الدولية واملعايري الدولية اخلاصة بالتقارير املالية املطبقة حالياً والتفسريات الصادرة 
عن جملس معايري احملاسبـة الدوليـة، والواجب تطبيقها للفترات املالية اليت تبدأ يف أو بعد 

  :ا يليتتلخص هذه اإلصدارات والتعديالت مب. 2006 يناير 1
  

واجب التطبيق إبتداًء من ( خيار القيمـة العادلـة -39معيار احملاسبـة الدويل رقم  - 1
 ).2006 يناير 1

 اإلفصاح عن األدوات املاليـة - 7املعيار الدويل اخلاص بالتقارير املاليـة رقم  - 2
  ).2007 يناير 1واجب التطبيـق إبتداًء من (

 التأكد من احتواء ترتيبات اتفاقية ما - 4 رقم املعيار الدويل اخلاص بالتقارير املالية - 3
  ).2006 يناير 1واجب التطبيق إبتداًء من (على عقد إجيار 

تقوم اإلدارة حالياً بتقييم آثار هذه اإلصدارات والتعديالت اجلديدة على عمليات البنك 
  .واملركز املايل هلا

  



 -8-  نسخة نهائية

  بنك البالد
  )شركة مسامهة سعودية(

  ملاليةإيضاحات حول القوائم ا
      2005 ديسمرب 31حىت ) تاريخ السجل التجاري (2005 إبريل 19للفترة من 

بإجراء بعض التقديرات واالفتراضات اليت ميكن ، خالل دورة أعماله االعتيادية، يقوم البنك
يتم . أن تؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات املصرح عنها خالل السنة املالية القادمة

ويتم احتساا استنادا اىل اخلربات ، يرات واالفتراضات بصورة مستمرةتقومي هذه التقد
السابقة والعوامل األخرى مبا يف ذلك احلصول على املشورة من االستشاريني واألحداث 

  .يعتقد بأا معقولة وفقا للظروف املستقبلية املتوقعة اليت
  

  . ألف ريال سعوديتظهر القوائم املالية بالريال السعودي ويتم تقريبها ألقرب

  تاريخ التداول   - ب 

 املتعلقة بشراء وبيع املوجودات املالية بتاريخ التداول، االعتياديةيتم إثبات كافة العمليات 
تتطلب العمليات االعتيادية .  البنك بشراء أو بيع املوجوداتهأي التاريخ الذي يلتزم في

م تلك املوجودات خالل فترة زمنية تنص املتعلقة بشراء وبيع املوجودات املالية أن يتم تسلي
  .عليها األنظمة أو متعارف عليها يف السوق

  العمالت األجنبية  -ج 

حتول املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية لرياالت .  القوائم املالية بالريال السعوديعدت
دات كما حتول أرصدة املوجو. سعودية بأسعار التحويل السائدة حني إجراء املعامالت

ة لرياالت سعودية بأسعار فترواملطلوبات النقدية املسجلة بالعمالت األجنبية يف اية ال
 أو اخلسائر احملققة وغري كاسبيتم إظهار امل. التحويل السائدة بتاريخ قائمة املركز املايل

  . العملياتقائمةاحملققة عن عمليات التحويل ضمن 

  ةمقاصة املوجودات واملطلوبات املالي  -د 

تتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج صافيها يف قائمة املركز املايل عند وجود 
وعندما يكون لدى البنك نية لتسوية املوجودات مع هلذه املقاصة حق نظامي ملزم 

  .املطلوبات على أساس الصايف، أو بيع املوجودات وتسديد املطلوبات يف آن واحد



 -9-  نسخة نهائية

  بنك البالد
  ) سعوديةشركة مسامهة(

  إيضاحات حول القوائم املالية
      2005 ديسمرب 31حىت ) تاريخ السجل التجاري (2005 إبريل 19للفترة من 

     إثبات اإليراد  -هـ 

بإستخدام العائد الثابت واملشاركه جل اآليتم إثبات اإليراد من عمليات املراحبة والبيع    -
  .متأخرة السداد لى املبالغعلى األرصدة القائمة وال حتتسب عوائد إضافية ع

  .يتم إثبات أتعاب اخلدمات املصرفية عند تقدميها   -

  االخنفاضاالستثمارات وخمصصات   -و 

تتكون من مراحبة، بيع آجل ومشاركة واليت اليت و االستثماراتإثبات ، يف األصل، يتم
 االخنفاضخمصص وتقاس الحقاً بالتكلفة ناقصاً أية مبالغ مشطوبة و، أحدثها البنك بالتكلفة

  .يف القيمة

 املشتمل أيضاً على اخلسائر النامجة عن –والبيع االجل واملشاركة  املراحبةحيدد خمصص 
على أساس تقومي اإلدارة ملدى كفاية املخصص انب بشكل  -خماطر إئتمان سيادية 

ربة واخل،  مكونات وحجم احلسابات ذات العالقةإن هذا التقييم يأخذ يف اإلعتبار. دوري
  .  اليت يعمل ا العمالءاالقتصادية والبيئة االئتماينالتارخيية للخسائر، وتصنيف العمالء 

 ذات العالقة ألغراض العرض يف القوائم اتساباحليتم خصم خمصص االستثمارات من 
  .املالية

  قيمةاملالضرائب على اجلهات غري والزكاة    -ز 

يف اململكة العربية والدخل  الزكاة مصلحة الزكاة يف ضوء أحكام وقواعد احتسابيتم 
   .السعودية وتعترب التزاما على املسامهني ، وبالتايل يتم خصمها من األرباح املوزعة

كما يقوم البنك خبصم الضرائب املستحقة على املوردين الغري مقيمني حسب نظام 
  .الدخل شهرياًرائب املطبق باململكة العربية السعودية وتوريدها ملصلحة الزكاة وضال



 -10-  نسخة نهائية

  بنك البالد
  )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية
      2005 ديسمرب 31حىت ) تاريخ السجل التجاري (2005 إبريل 19للفترة من 

   يف قيمة املوجودات املاليةاالخنفاض  -ح 

لى إجراء تقومي للتأكد من وجود أي دليل موضوعي ع، بتاريخ كل قائمة مركز مايل، يتم
ويف حالة وجود مثل هذا . اخنفاض قيمة أي أصل مايل أو جمموعة من املوجودات املالية

الدليل، يتم حتديد القيمة املقدرة القابلة لالسترداد لذلك األصل وأية خسارة نامجة عن ذلك 
االخنفاض على أساس صايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة واليت يتم 

هتا باحتساب التغريات يف قيمتها الدفترية ويتم تسوية القيمة الدفترية للموجودات املالية إثبا
املثبتة بالتكلفة املطفأة مباشرة أو من خالل استخدام حساب خمصص ويدرج مبلغ التسوية 

  .يف قائمة العمليات

دارة يتطلب ذلك من اإل. يتم تقومي املخصصات اخلاصة لكافة االستثمارات بصورة فردية
أن تقوم مبمارسة اجتهاد أثناء تقدير حجم وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية اخلاصة 

تعتمد هذه التقديرات بشكل . لتحديد حجم املخصص املطلوب له، بذلك االستثمار
أساسي على افتراضات تتعلق بالعديد من العوامل اليت تتطلب بدورها درجات خمتلفة من 

مما يتطلب إجراء تغيريات ، كما أن النتائج الفعلية ميكن أن ختتلف، االجتهاد وعدم التأكد
يقوم البنك ، إضافة للمخصصات اخلاصة املبينة أعاله. يف هذه املخصصات مستقبال

. بتجنيب خمصصات بشكل مشويل لقاء االخنفاض يف قيمة كل نوع من أنواع االستثمارات
ود دليل موضوعي يشري إىل وجود عند وج، يتم جتنيب هذه املخصصات لقاء اخلسائر

خماطر حالية جوهرية مقارنة بتلك املخاطر اليت كانت سائدة عند الدخول يف تلك 
يتم تقدير مبالغ تلك املخصصات على أساس حاالت اإلخفاق السابقة . االستثمارات

ف للجهات املستثمر معها والتصنيفات االئتمانية لتلك اجلهات مع األخذ يف االعتبار الظرو
  .االقتصادية السائدة

  .ال يتم شطب املوجودات املالية إال بعد استنفاد كافة الوسائل املمكنة لتحصيلها

  املخصصات  –ط 

 عندما يكون لدى البنك التزام قانوين حايل أو التزام قائم  لاللتزاماتيتم تكوين خمصص
 مبا فيها املنافع  املوارد املتدفقةاستخدام سابقة، ومن احملتمل أن يتطلب أحداثنتيجة 

، وأيضا عندما يكون باإلمكان عمل تقدير للمبالغ ميكن االلتزام لسداد هذا االقتصادية
  .االعتماد عليه



 -11-  نسخة نهائية

  بنك البالد
  )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية
      2005 ديسمرب 31حىت ) تاريخ السجل التجاري (2005 إبريل 19للفترة من 

  الثابتةاملوجودات    -ي 

يتبع البنك طريقة .  واإلطفاء املتراكماالستهالكتظهر املوجودات الثابتة بالتكلفة بعد خصم 
 املوجودات الثابتة وإطفاء املوجودات الثابتة األخرى استهالكالقسط الثابت يف حساب 

  :وذلك على أساس األعمار اإلنتاجية املتوقعة للموجودات وكما يلي

 أو فترة اإلجيار، أيهما أقل سنوات10  تأجرةحتسينات العقارات املس  
   سنوات 5 – 4  األثاث ، والتركيبات واملعدات  
   سنوات5  أجهزة وبرامج الكمبيوتر  

  ودائع العمالء  -ك 

حتمل أية عموالت بالتكلفة واليت متثل  يتم يف األصل إثبات كافة ودائع العمالء، واليت ال
  .حقاً بالتكلفة املطفأةالقيمة العادلة للمبلغ املستلم، وتقاس ال

  حماسبة عقود اإلجيار  -ل 

 بطريقة القسط العملياتالدفعات املتعلقة بعقود اإلجيار التشغيلية يتم حتميلها على قائمة 
ويف حالة إلغاء العقد من قبل البنك قبل انتهاء فترة اإلجيار ، . الثابت على فترة عقد اإلجيار

امات  يتم حتميلها على مصاريف الفترة اليت حدث فإن أية دفعات يتم دفعها للمؤجر كغر
  .خالهلا اإللغاء

  النقد وما يف حكمة   -م 

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، تعرف النقدية وشبه النقدية بأا تلك املبالغ املدرجة 
يف النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي، باستثناء الودائع النظامية، كما 

  . من تاريخ االقتناء يوما90ًتشتمل أيضاً على األرصدة لدى البنوك اليت تستحق خالل 



 -12-  نسخة نهائية

  بنك البالد
  )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية
      2005 ديسمرب 31حىت ) تاريخ السجل التجاري (2005 إبريل 19للفترة من 

  العملياتاإليرادات املستبعدة من قائمة    - ن 

هليئة الشرعية بالبنك من خالل املراجعة الداخلية بالتأكد من تطبيق النواحي الشرعية تقوم ا
وإن وجد ما خيالف ذلك عن طريق اخلطأ أو سّجل بغري قصد فإن يف مجيع أعمال البنك، 

جملس اإلدارة سيقوم وبناًء على طلب الرئيس التنفيذي للبنك باملوافقة على استبعاد هذه 
  .دات البنك والتعرف ااإليرادات من إيرا

  النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي  -  3
  

  : مما يلي2005 ديسمرب31تتكون النقدية واألرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي كما يف   
  

  بآالف الرياالت      
    السعوديـــة      

  146,144  نقدية يف الصندوق  
  166,182  يب السعوديوديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العر  
      234972,  )حسابات جارية(أرصدة أخرى لدى مؤسسة النقد العريب السعودي   
   560,2841,  اإلمجايل  

  
 لنظام مراقبة البنوك وكذلك التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي يتعني على وفقاً  

ودي بنسب مئوية حمددة من ودائع البنك االحتفاظ بوديعة نظامية لدى مؤسسة النقد العريب السع
  . ميالديحتسب يف اية كل شهرالعمالء وحسابات العمالء األخرى 

  
  املطلوبات من البنوك  -  4
  

  . أرصدة حسابات جارية خارج اململكة2005 ديسمرب 31متثل املطلوبات من البنوك كما يف   
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  بنك البالد
  )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية
      2005 ديسمرب 31حىت ) تاريخ السجل التجاري (2005 إبريل 19للفترة من 

  االستثمارات، صايف  -  5
  

 31حسب القطاعات االقتصادية الرئيسية كما يف ، فيما يلي حتليل مبخاطر تركيز االستثمارات
  :2005ديسمرب 

  
  بآالف الرياالت      
    السعوديـــة      

 3,503,379  ومؤسسات ماليةبنوك   
 689,655  جتاري  
  245,199  صناعي  
  346,726  بناء وتشييد  
  58,089  نقل واتصاالت  
  5,414  شخصية  
      772467,  أخرى  
   234,3165,  اإلمجايل  

  

  املوجودات الثابتة، صايف  -  6
  

  : مما يلي2005 ديسمرب 31يتكون صايف املوجودات الثابتة كما يف   
  

           الرياالت السعودية        بآالف          
     أجهزة وبرامج     األثاث واآلالت     حتسينـات      
  اإلمجالــي     الكمبيوتــر    واملعـــدات     العقـارات      
  382,441      159,821      83,722    138,898    التكلفة  
    )7278,(    )7973,(    )9323,(    )998(  خمصص االستهالك  

   714733,    024156,      79079,    900137,    صايف القيمة الدفترية  

  . مليون ريال33.3تشتمل حتسينات العقارات على أعمال حتت التنفيذ قدرها   
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  املوجودات األخرى  -  7
  

  :مما يلي 2005 ديسمرب 31األخرى كما يف تتكون املوجودات 
  

  بآالف الرياالت      
    السعوديـــة      

  4,444  دفعات مقدمة للموردين  
 10,382  مصاريف اجيار مدفوعة مقدما  
    56111,  أخرى  

    38726,  اإلمجايل  

  ودائع العمالء  -  8
  

  :مما يلي 2005 ديسمرب 31 كما يف ودائع العمالءتتكون 
  

  بآالف الرياالت      
    السعوديـــة      

 2,464,400   ريال سعودي-حسابات جارية   
  8,079   عمالت أجنبية-حسابات جارية   
     971,4421,  أخرى  
   450,9153,  اإلمجايل  

  
 صناديق البنك لصاحل مليون ريال سعودي حصلت 1,429تشتمل الودائع األخرى على مبلغ 

 الغري االلتزاماتانات حمتجزة لقاء  مليون ريال سعودي ضم14 ومبلغ )25ايضاح  (االستثمارية
  .قابلة للنقض
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  املطلوبات األخرى  -  9
  

  :ا يلي مم2005 ديسمرب 31تتكون املطلوبات األخرى كما يف   
  

  بآالف الرياالت      
  السعوديـــة      

 108,768  )5إيضاح رقم (مسامهات يف استثمارات مشاركة   
 125,718  مصاريف مستحقة  
 23,144   دائنون  
  23,169  املبالغ املستلمة إلكتتاب شركة حملية  
    48114,   أخرى  

    280295,  اإلمجايل  

  رأس املال  -10
  

  مما2005 ديسمرب 31سامهني سعوديني كما يف املصرح به واملصدر من قبل مال املرأس يتكون   
  :ليي

  
   مليون سهم60  عدد األسهم    
   ريال سعودي50  القيمة االمسية    
   مليون ريال سعودي3,000  رأس املال    
   مليون ريال سعودي2,6  أسهم غري خمصصة    

  
  :األسهم غري املخصصة  

يئة سوق املال فإنه قد تبقى هناك بعض نظراً لطريقة توزيع األسهم املكتتب ا واملعتمدة من قبل ه  
 مليون ريال سعودي 2,6األسهم بعد اكتمال عملية االكتتاب والتوزيع بقيمة امسية إمجالية قدرها 

  .ينتظر البنك صدور تعليمات اهليئة حيال التصرف يف هذه األسهم. تقريباً
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  بنك البالد
  )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية
      2005 ديسمرب 31حىت ) تاريخ السجل التجاري (2005 إبريل 19فترة من لل

  االرتباطات وااللتزامات احملتملة  -11
  

   القضائيةىالدعاو  - أ 

 مقامة ضد البنك اعتيادية قضائية ذات طبيعة دعاوى كانت هناك 2005 ديسمرب 31يف 
تشارين القانونيني اليت  وذلك بناًء على نصيحة املسالدعاوىمل جينب أي خمصص لقاء هذه 

  .تشري اىل أنة من غري املتوقع تكبد خسائر جوهرية

   الرأمساليةااللتزامات  - ب 

 سعودي  مليون ريال87 الرأمسالية لدى البنك االرتباطات بلغت 2005 ديسمرب 31يف 
  .، تتعلق بتحسينات وجتهيزات الفروعتقريباً

  االئتمانب احملتملة املتعلقة وااللتزاماتالتعهدات   -ج 

 بشكل أساسي من خطابات الضمان باالئتمان احملتملة املتعلقة وااللتزاماتتتكون التعهدات 
إن الغرض الرئيسي من . ة غري املستخدماالئتمان ملنح وااللتزامات املستندية واالعتمادات

إن خطابات الضمان . موال عند طلبها ألوراء هذه األدوات هو ضمان توفري ا
ملستندية اليت تعترب ضمانات غري قابلة للنقض من قبل البنك بالسداد يف حالة  اواالعتمادات

 اليت االئتمانعدم متكن العميل من الوفاء بالتزاماته جتاه األطراف األخرى حتمل نفس خماطر 
  .االستثماراتحتملها 

 تسمح  املستندية اليت تعترب مبثابة تعهدات خطية من البنك نيابة عن العميلاالعتماداتإن 
للطرف الثالث بسحب األموال وفق شروط و أحكام خاصة مضمونة بالبضاعة اليت ختصها 

  .وبالتايل فإا حتمل خماطر أقل

أما املتطلبات النقدية مبوجب خطاب الضمان واالعتمادات املستندية فإا تقل كثرياً عن 
  .االتفاقيةال مبوجب املبلغ امللتزم به لعدم توقع البنك قيام الطرف الثالث بسحب األمو

  



 -17-  نسخة نهائية

  بنك البالد
  )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية
      2005 ديسمرب 31حىت ) تاريخ السجل التجاري (2005 إبريل 19للفترة من 

متثل االلتزامات ملنح االئتمان اجلزء غري املستخدم من االئتمان املمنوح على شكل 
وفيما يتعلق مبخاطر االئتمان املتعلقة . تنديةاستثمارات وضمانات واعتمادات مس

بااللتزامات ملنح االئتمان غري املستخدمة، فمن احملتمل أن يتعرض البنك خلسارة مببلغ يعادل 
االلتزامات غري املستخدمة، لكن يتوقع أن يكون مبلغ اخلسارة الذي ال ميكن تقديره بشكل 

ستخدمة ألن معظم االلتزامات ملنح االئتمان معقول أقل كثريا من إمجايل االلتزامات غري امل
إن إمجايل االلتزامات القائمة ملنح . تتطلب من العمالء احلفاظ على معايري ائتمان حمددة

االئتمان غري املستخدمة ال ميثل بالضرورة املتطلبات النقدية املستقبلية ألن العديد من هذه 
  .يل املطلوبااللتزامات يتم انتهاء مدهتا بدون تقدمي التمو

 ديسمرب 31فيما يلي االستحقاقات التعاقدية لقاء التعهدات وااللتزامات احملتملة كما يف 
2005: 

 بآالف الرياالت السعودية 
 3أقل من  

 أشهر
   أشهر3من 

 إىل سنة
من سنة  

 5إىل
 سنوات

 اإلمجالـي

104,955  46,938  53,2784,739  االعتمادات املستندية
 309,374361,431  46,976 5,081  انخطابات الضم

 35,276  -   - 35,276  قبوالت 

 501,662 356,312   51,715 93,635  اإلمجايل

 يف أي وقت من قبل إلغاؤهابلغ اجلزء غري املستخدم من االلتزامات املؤكدة واليت ميكن 
  . مليون ريال 32.3 ما مقداره2005 ديسمرب 31البنك، والقائمة كما يف 



 -18-  نسخة نهائية

  بنك البالد
  )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية
      2005 ديسمرب 31حىت ) تاريخ السجل التجاري (2005 إبريل 19للفترة من 

 31فيما يلي حتليالً للتعهدات وااللتزامات احملتملة حسب األطراف األخرى كما يف 
 :2005ديسمرب 

  بآالف الرياالت      
    السعوديـــة      

    287,274  ة ومؤسسات شبة حكوميةحكومي  
  208,152  شركات  
       6       236,  أخرى  

    
    662,501  اإلمجايل  

  بعقود اإلجيار التشغيلية املتعلقة االلتزامات  - د

فيما يلي حتليالً باحلد األدىن لدفعات اإلجيار املستقبلية مبوجب عقود اإلجيار التشغيلية غري 
  :2005 ديسمرب 31كمستأجر كما يف  البنك القابلة لإللغاء اليت قام ا

  بآالف الرياالت      
    السعوديـــة      

 513  أقل من سنة واحدة
  36,421   سنوات5من سنة إىل 

194193,   سنوات5كثر من        أ
    128230,  اإلمجايل

  



 -19-  نسخة نهائية

  بنك البالد
  )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية
      2005 ديسمرب 31حىت ) السجل التجاريتاريخ  (2005 إبريل 19للفترة من 

  صايف أتعاب اخلدمات املصرفية  -12
  

  :2005 ديسمرب 31املنتهية يف  فيما يلي حتليالً لصايف أتعاب اخلدمات املصرفية للفترة  

  بآالف الرياالت      
    السعوديـــة      

  51,892  دخل األتعاب
0317,(  صاريف األتعاب       )م
    86144,  صايف دخل األتعاب

  صايف، مصاريف ما قبل التشغيل   -13
  

  :2005 أبريل 18فيما يلي ملخصا لصايف املصاريف لفترة ما قبل التشغيل املنتهية يف 

                                                                                                  بآالف الرياالت
  ديـــةالسعو                                 

 39,068           رواتب ومزايا موظفني
 22,898           مصاريف استشارية

 7,765          إجيارات ومصاريف مباين
38        109,         مصاريف عمومية وادارية أخرى

 107,840       إمجايل مصاريف ما قبل التشغيل                                                           
  27        972,     دخل املراحبة خالل فترة ماقبل التشغيل                                                   
        79,868     صايف مصاريف ماقبل التشغيل                                                           

  خسارة السهم  -14
القائمة لفترة مقسوماً على عدد األسهم لس صايف اخلسارة  السهم على أساخسارة احتسابيتم   

  .م2005 ديسمرب 31 تقريباً للفترة املنتهية يف ون سهمـ ملي60 الذي كان، وخالهلا

   اةـالزك  -15
بناًء على . يتم احتساب الزكاة املستحقة على أساس الوعاء الزكوي للبنك يف اية كل سنة مالية  

 فإنه ال توجد زكاة مستحقة على 2005 ديسمرب 31تسابه كما يف الوعاء الزكوي الذي مت اح
  .البنك للفترة



 -20-  نسخة نهائية

  بنك البالد
  )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية
      2005 ديسمرب 31حىت ) تاريخ السجل التجاري (2005 إبريل 19للفترة من 

  مياثلهالنقد وما   -16

  :2005 ديسمرب31ئمة التدفقات النقدية كما يف ه املدرج يف قامياثليتكون النقد وما   

  بآالف الرياالت      
    السعوديـــة      

 146,144  نقدية
  109,158  مطلوبات من البنوك تستحق خالل تسعني يوماً

234972,  )حسابات جارية(صدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي        أر
   536,2271,  اإلمجايل 

  قطاعات البنك - 17

  : كالتايلتكون البنك من مخسة قطاعات مصرفية رئيسيةألغراض إدارية ي

يشمل اخلدمات واملنتجات املقدمة لألفراد كاحلسابات اجلارية وحسابات االستثمار : قطاع األفراد
  . وخدمات تداول األسهم احمللية والدوليةاالئتمانيةم التسهيالت ـوتقدي

املقدمة للشركات وكبار العمالء يشمل اخلدمات واملنتجات  :قطاع الشركات وكبار العمالء
، وخدمات تداول األسهم االئتمانيةم التسهيالت ـكاحلسابات اجلارية وحسابات االستثمار وتقدي

  .احمللية والدولية
  .يشمل خدمات اخلزينة واملؤسسات املالية: قطاع اخلزينة واالستثمار

لقة باحلواالت داخل وخارج  يقدم املنتجات واخلدمات املتع):مراكز إجناز ( قطاع احلواالت 
  . الشيكات وصرف العمالت األجنبيةوإصداراململكة، 

اإليرادات على رأس املال واملصاريف غري املوزعة املرتبطة باملركز الرئيسي، اإلدارة وتشمل : خرىأ
غري املالية، املوارد البشرية، اخلدمات التقنية وغريها من اإلدارات املساندة واملوجودات واملطلوبات 

  .املوزعة

  :م يف القطاعات التاليه2005 ديسمرب 31وقد متثل نشاط البنك الرئيسي خالل الفتره املنتهيه يف 

  

  

  



 -21-  نسخة نهائية

  بنك البالد
  )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية
ل التجاري (2005 إبريل 19للفترة من      ج  2005 ديسمرب 31حىت ) تاريخ الس

  
          اإلجمالي    أخرى   فروع بنكية   مراآز إنجاز                                          

  
  1,507,782      7,110,053  86,093 5,516,178           إجمالي الموجودات

  
  4,210,730           -              29,280        4,181,450           إجمالي المطلوبات

 
  163,488        69,357             4,401             89,730                إجمالي دخل العمليات

 
  261,580        67,665          39,658          154,257         إجمالي مصاريف العمليات

 
       )09298,         (6921,       )  25735,)             (52764,         (الدخل  للفترة) الخسارة(صافي 

  االئتمانخماطر  - 18

 بشأن أداة مالية، مما يؤدي اىل تكبد بالتزاماته عدم مقدرة طرف ما على الوفاء االئتمانمتثل خماطر 
 ءاً املستندية جزواالعتمادات وخطابات الضمان االستثماراتتشكل  .  خلسارة ماليةاآلخرالطرف 

املخاطر املترتبة عن هذه األدوات تكون من إن عملية مراقبة وإدارة . لالئتمانكبرياً من األدوات املالية 
غري املالئمة والتأكد من مالءة   وجتنب التركيز على املخاطرلالئتمانخالل وضع حدود معتمدة 

  . األمراقتضىالعمالء واحلصول على الضمانات الكافية كلما 

ثلة أو ممارسة  عند مزاولة عدد من األطراف األخرى لنشاطات ممااالئتمانينتج التركيز يف خماطر 
 اليت ستؤثر يف مقدرهتم على االقتصاديةأعماهلم يف نفس املنطقة اجلغرافية أو يكون هلم نفس اخلصائص 

.  أو السياسية أو ظروف أخرىاالقتصاديةالوفاء بالتزاماهتم التعاقدية عند حدوث تغيريات يف الظروف 
 التطورات اليت حتدث يف صناعة ما أو منطقة  البنك جتاهأداءيشري التركيز يف خماطر االئتمان اىل تأثر 

  .جغرافية معينة

يقوم البنك بإدارة خماطر االئتمان وذلك بتنويع حمفظة االستثمار لتفادي التركيز يف املخاطر اخلاصة 
 الضمانات مبا هو بأخذكما يقوم البنك .  جمموعة من العمالء يف أماكن أو نشاطات معينةأوبأفراد 
طر االئتمان القصوى لألدوات املالية داخل وخارج قائمة املركز املايل، القيمة الدفترية تعادل خما.مالئم 

املفصح عنها يف القوائم املالية مستبعداً منها القيمة العادلة للضمانات والتأمينات النقدية املستلمة 
  . املستندية وخطابات الضمانلالعتمادات



 -22-  نسخة نهائية

  بنك البالد
  )شركة مسامهة سعودية(

  ت حول القوائم املاليةإيضاحا
      2005 ديسمرب 31حىت ) تاريخ السجل التجاري (2005 إبريل 19للفترة من 

  
  التركيز اجلغرايف  -19

  
 احملتملة وخماطر االئتمان التابعة هلا كما يف وااللتزاماتفيما يلي التركز اجلغرايف للفئات الرئيسية للموجودات واملطلوبات والتعهدات   -أ 

  :2005 ديسمرب 31
  

 بآالف الرياالت السعودية  

اململكة العربية   
  السعودية

دول جملس التعاون 
اخلليجي األخرى 

ومنطقة الشرق األوسط
جنوب   أوروبا 

دول   شرق آسيا
 اإلمجالــي أخرى

                   املوجودات
  نقدية وأرصدة لدى

    مؤسسة النقد العريب 
   السعودي

   
  

1,284,560

   
  
-  

   
  

-  

   
  
-  

   
  

-  

   
  

1,284,560 
  109,158   420  11,833   295   96,610   -  مطلوبات من البنوك

                   االستثمارات
 3,508,796   -   -   -  929,272  2,579,524  مراحبة

  1,696,214   -   -   -   -  1,696,214  بيع آجل
 111,224   -   -   -   -  111,224   مشاركة
 6,709,952   420  11,833   295   1,025,882  5,671,522  اإلمجايل

                   املطلوبات
  3,915,450   -   -   -   -  3,915,450   ودائع العمالء

  3,915,450   -   -   -   -  3,915,450  اإلمجايل
  التعهدات وااللتزامات

    احملتملة
  

501,662  
   

-  
   

-  
   

-  
   

-  
   

501,662  
  خماطر االئتمان للتعهدات

  مات احملتملة  وااللتزا
   

208,762  
   

-  
   

-  
   

-  
   

-  
   

208,762   



 -23-  نسخة نهائية

  بنك البالد
  )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية
      2005 ديسمرب 31حىت ) تاريخ السجل التجاري (2005 إبريل 19للفترة من 

 خماطر العمالت  - 20

لسوق على مركزه املايل وتدفقاته يتحمل البنك خماطر آثار التقلبات يف أسعار الصرف السائدة با  
النقدية، وتقوم اإلدارة بوضع حدود ملستوى املخاطر املقبولة لكل عملة وبشكل إمجايل ملراكز 

  .العمالت بنهاية اليوم، ويتم مراقبتها يومياً

 ديسمرب 31الت األجنبية كما يف ـفيما يلي حتليالً باملخاطر اجلوهرية اخلاصة بالبنك بشأن العم
2005:  

  بآالف الرياالت      
  السعوديـــة      
    )مدين(مركز دائن       

 295,575  دوالر أمريكي
  89,812  دينار كوييت

  4,504  تاكا بنجالديشي
  4,500  روبية هندية
  3,804  درهم إمارايت

  4,425  أخرى
  

  خماطر السيولة  -21

يولة عند وجود حتدث خماطر الس. ومتثل عدم مقدرة البنك على تلبية متطلبات التمويل اخلاصة به  
 اضطراب يف السوق أو اخنفاض مستوى االئتمان مما يؤدي إىل صعوبة احلصول على مصادر للتمويل

وللتقليل من هذه املخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر  .يف الوقت املناسب دون حتمل اية خسائر
اظ على رصيد كاٍف للنقد التمويل، وإدارة املوجودات بعد األخذ بعني االعتبار توفر السيولة، واحلف

  .هوما يف حكم
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  بنك البالد
  )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية
ل التجاري (2005 إبريل 19للفترة من      ج  2005 ديسمرب 31حىت ) تاريخ الس

 التعاقدية للموجودات واملطلوبات على أساس الفترة باالستحقاقات ملخصا أدناهيشتمل اجلدول 
ة بتاريخ قائمة املركز املايل حىت تاريخ االستحقاق وال تأخذ يف االعتبار تاريخ االستحقاق الفعلي املتبقي

كما تقوم .  بودائع العمالء من قبل البنك وتوفر السيولةلالحتفاظ الوقائع التارخيية تظهرهحسبما 
  . البنك التعاقدية للتأكد من توفر السيولة الكافية لدىاالستحقاقات مبراقبة اإلدارة

وطبقاً لنظام مراقبه البنوك وكذلك التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي، حيتفظ 
 من إمجايل ٪2 من إمجايل ودائع العمالء و ٪7البنك لدى مؤسسة النقد بوديعة نظامية تعادل 

مات ودائعه،  من التزا٪20كما حيتفظ البنك باحتياطي سيولة ال يقل عن . حسابات العمالء األخرى
املوجودات اليت ميكن حتويلها إىل نقد خالل فترة ال  ويتكون هذا االحتياطي من النقد أو الذهب أو

  .تزيد عن ثالثني يوماً

  خاصة مع مؤسسة النقداستثماريةكما ميكن للبنك احلصول على مبالغ إضافية من خالل ترتيبات 
  .العريب السعودي تتضمن عمليات بيوع آجلة

  

يتبع  



 -25-  نسخة نهائية

  بنك البالد
  )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية
      2005 ديسمرب 31حىت ) تاريخ السجل التجاري (2005 إبريل 19للفترة من 

  :2005  ديسمرب31 التعاقدية للموجودات واملطلوبات وحقوق املسامهني كما يف لالستحقاقاتفيما يلي حتليالً 

 بآالف الرياالت السعودية  

 أشهر إىل 3من   أشهر3قل من أ  
 5من سنة إىل   سنة

  سنوات
أكثر من 

5 
 سنوات

بدون تاريخ  
 اإلمجالــي  استحقاق

                   املوجودات
 1,227,536   -   -   -   -   1,227,536  النقد وما يف حكمه

وديعة لدى مؤسسة النقد العريب 
 السعودي

 -  -   -   -   166,182   166,182  

                   تاالستثمارا
 3,508,796   -   -  2,105,956   -  1,402,840  مراحبة

 1,696,214   -   -   687,014 1,009,200   -  بيع آجل
 111,224  -           -   -   -  111,224   مشاركة

  373,714   373,714   -   -   -  -  املوجودات الثابتة، صايف
  26,387   26,387   -   -   -  -  موجودات أخرى

 7,110,053   566,283   -  2,792,970  1,009,200  2,741,600  اإلمجايل
                    املطلوبات

 3,915,450   -   -   -   -   3,915,450   ودائع العمالء
  295,280   295,280   -   -   -  -   مطلوبات أخرى
 2,899,323  2,899,323   -   -   -  -   حقوق املسامهني

 7,110,053  3,194,603   -   -   -   3,915,450   اإلمجايل
  



 -26-  نسخة نهائية

  بنك البالد
  )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية
      2005 ديسمرب 31حىت ) تاريخ السجل التجاري (2005 إبريل 19للفترة من 

  القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية   -22

ة ما بني أطراف راغبة يف ذلك وتتم بنفس شروط  العادلة هي اليت يتم تبادهلا يف معامله جاريالقيمة
  .وبالتايل ميكن أن تنتج فروقات بني القيمة الدفترية والقيمة العادلة املقدرة. التعامل العادل

  املراحبة والبيع اآلجلباستثناءإن القيمة العادلة املتوقعة لألدوات املالية داخل قائمة املركز املايل 
ياً عن قيمتها الدفترية املدرجة يف القوائم املالية، ومن غري املمكن من ختتلف جوهر ، الواملشاركة

  .الناحية العملية حتديد القيمة العادلة للمراحبة والبيع االجل بطريقة يعتمد عليها بشكل موثوق

  املعامالت مع األطراف ذات العالقة  -23

 ذات األطرافختضع املعامالت مع . يتعامل البنك، خالل دورة أعماله العادية، مع أطراف ذات عالقة
العالقة للنسب املنصوص عليها يف نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العريب 

 2005 ديسمرب31عنها للفترة املنتهية يف األرصدة الناجتة هذه املعامالت و  طبيعةكانت. السعودي
  :كاآليت

  : اآلخرين والشركات املنتسبة هلمأعضاء جملس اإلدارة وكبار املسامهني  - أ 

  بآالف الرياالت      
  السعوديـــة      

  624,948  بيع آجل
  6,880  التعهدات وااللتزامات احملتملة

 43,076  حسابات جارية
    

  . من رأس مال البنك املصدر٪5كبار املسامهني اآلخرين هم املسامهون الذين ميتلكون أكثر من نسبة 



 -27-  نسخة نهائية

  بنك البالد
  )عوديةشركة مسامهة س(

  إيضاحات حول القوائم املالية
      2005 ديسمرب 31حىت ) تاريخ السجل التجاري (2005 إبريل 19للفترة من 

  :صناديق البنك املشتركة  -  ب

  بآالف الرياالت      
  السعوديـــة      

  1,429,334  ودائع العمالء

  :اإليرادات واملصاريف املتعلقة باألطراف ذات العالقة  - ج

املصاريف املتعلقة باملعامالت مع األطراف ذات العالقة و باإليرادات فيما يلي حتليالً
  :ة العملياتواملدرجة يف قائم

  بآالف الرياالت      
    السعوديـــة      

  7,023  دخل االستثمارات
 28,533   صناديق االستثمار املشتركة-أتعاب إدارية 

  385  مكافآت وبدالت أعضاء جملس اإلدارة
 8,993   التنفيذينيرواتب ومكافآت املدراء

  
  بنك 

(  



 -28-  نسخة نهائية

  بنك البالد
  )شركة مسامهة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم املالية
      2005 ديسمرب 31حىت ) تاريخ السجل التجاري (2005 إبريل 19للفترة من 

  كفاية رأس املال  -24

لنقد العريب يقوم البنك مبراقبة مدى كفاية رأمساله وذلك باستخدام املعدالت احملددة من قبل مؤسسة ا
السعودي، ومبوجبها يتم قياس مدى كفاية رأس املال وذلك مبقارنة بنود رأس املال املؤهل مع 

  :املوجودات وااللتزامات املدرجة يف قائمة املركز املايل درجة خماطرها النسبية وفق اجلدول أدناه

  رأس املال 
 بآالف الرياالت السعودية

  معدل كفاية 
  رأس املال
٪ 

 %96   2,899,323 ال األساسيرأس امل

  :املوجودات املرجحة املخاطر

 بآالف الرياالت السعودية  
/ القيمة الدفترية  

 القيمة االمسية
املعادل 
االئتماين

املوجودات 
 املرجحة املخاطر

     :املوجودات املدرجة يف قائمة املركز املايل
0%  1,836,048-  - 

20%  3,066,466-  613,293 
100%  2,207,539-  2,207,539 
 2,820,832  -7,110,053  اموع

  :التعهدات وااللتزامات
0%  - -  - 

20%  140,231 140,231 28,046 
50%  361,431 361,431 180,716 

100%  - - - 
 208,762 501,662 501,662  اموع
 3,029,594     االمجايل



 -29-  نسخة نهائية

  بنك البالد
  )ركة مسامهة سعوديةش(

  إيضاحات حول القوائم املالية
      2005 ديسمرب 31حىت ) تاريخ السجل التجاري (2005 إبريل 19للفترة من 

  خدمات االستثمار   -25

 من خالل صناديق استثمارية يبلغ إمجايل موجوداهتا لعمالئه االستثمار إدارةيقدم البنك خدمات 
ة الصناديق االستثمارية وفقاً للضوابط الشرعية وختضع ليون ريال سعودي، وتدار كاف م1,429

 الصناديق بالتعاون مع مستشاري استثمارات متخصصني هذهلرقابة شرعية بصفة دورية، وتدار بعض 
تشمل القوائم املالية للبنك  ال. هئ خاصة نيابة عن عمالاستثماريةخارجيني، كما يدير البنك حمافظ 

مت إيضاح املعامالت اليت تتم بني البنك . صناديق واحملافظ االستثمارية اخلاصة الهلذهعلى القوائم املالية 
  ).23إيضاح ( ذات العالقة األطرافوهذه الصناديق حتت املعامالت مع 

تعترب موجودات خاصة   مؤمتنا عليها، الأوياً ص وبصفتهاملوجودات املودعة لدى البنك كأمانات، 
  .القوائم املاليةبالبنك وبالتايل ال تدرج يف هذه 

  اعتماد القوائم املالية  -26

  .2006 فرباير 20هـ املوافق 1427 حمرم 21اعتمدت القوائم املالية من جملس اإلدارة بتاريخ 

  
  

 


